Protokoll styrelsemöte Skövde Bandyklubb 2016-08-23
Närvarande: Arne Lorentzon, Per Nordsjö, Christer Sundvall, Claes Henriksson, Ann-Sofi Dahlberg,
Anna Ehn, Magnus Dagman, Fredrik Edholm, Arvid Engman
Frånvarande: Jonas Hedin
Extrapunkter idag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelarläget seniorlag
Sweden Outdoor Festival 16-17 september – skall vi arbeta med detta (ex. Parkering 6 personer
eller kiosk) Vårt Cafe ligger centralt vi kan sälja tex kafe Våfflor Korv Hamburgare mm
Diskutera om vi vill sälja på typ Hagen loppet i oktober
Seriemöte Div 1 den 31 aug i Vänersborg kl 18 – Mattias åker Lottning görs då.
Möte med kommunen om hantering av elavtalet
Profilkläder och utrustning (Fredrik E)
Förrådsläget för verksamheten
LOK (Lokalt aktivitetsstöd)
Hur marknadsföra föreningen bättre (Claes)
Ansvar för Idrott-Online, Web, Medlemsregistret

Ekonomiläget
Gick igenom ekonomiläget med saldo och transaktioner senaste månaden. Sponsringen som Fredrik L
jobbat med är i mål. Bra! I övrigt är saldo på våra konton under kontroll. Fom med nästa möte
uppställning med budget som för tidigare år.
Beslut: Vi säger upp postboxen som vi har betalt till mars 2017 och börjar ställa om adressen hos
våra leverantörer och kontakter under säsongen till en c/o adress.
Vi har tagit på oss hantering parkering (6 personer) Sweden Outdoor Festival 16-17 september – skall
vi arbeta med detta. Arne håller ihop kontakten med arrangören.
Isbanan
Lägesrapport multihallprojektet. Arne har träffat beslutsfattarna men de har ingen ny info.
Arne undersöker att sätta upp ett vindskydd som motsvarar det vi tänkt för hallen.
Vi behöver få till en förhandling med Tekniska kontoret om nytt avtal om elförbrukningen.
Hyra klubblokal
Per N lägger ut priser för uthyrning på hemsidan. Förslag nytt pris: Hyra för medlemmar 300:- Övriga
privatpersoner och föreningar 600:-, företag 1000:- Priset inkluderar att hämta nyckel och att städa
själva.
Marknadskommittén (Anna, Claes och Jonas) har haft möten för att ta fram ideér för att bli kända i
stan -> för att rekrytera spelare. Presenterade en lång rad av idéer på förra mötet. Vi har ”gratis”
annonsplatser i SLA som sponsring att utnyttja för att marknadsföra det vi satsar på. Understrukna i
listan nedan är prioriterade.
Sommaren Bilbingo, bil-bio

Hösten: Loppmarknad (= bakluckeloppis), ev. med fokus på sportgrejer vinter alternativt ordna
skridskobytardag när det går igång.
Hyra ut för utställningar
Kalas eller danskväll
Vintern: Vidareutveckla curling, ex SLA-curling - Christer kollar upp detta
Korpturning (ex 1 gång/år i slutet av säsongen som Otterbäcken eller Kålland gör), femkamp (inkl
kälkskridskor). Vi siktar på att vara med på friskvårdens dag i början 4 september för att
marknadsföra oss.
Övrigt:
• Friskvårdens dag 4 september Ann-Sofi kollar upp detta arrangemang
• Bärkassar ”Lagpåsar” i stora varuhus för att sponsra ditt lag
• Sociala medier – bättre struktur, dagbok ”en dag som spelare” per lag
• representant i skolor och i fotbollsföreningar
• skridskodisko eller skridsko på advent med cafét öppet
• Återinföra klassbandyn
• Nå ut via friluftsdagar att ordna skridskoaktiviteter.
• Mer bandygrejer i klubblokalen, Lagfoton i klubblokalen
• Tydligare info om när det är allmänhetens åkning
• Logga under isen
Seniorlaget
Diskuterade spelartruppen för seniorlaget inför säsongen. Seriemöte Div 1 den 31 aug i Vänersborg kl
18 – Per pratar med Mattias om att åka. (Lottning görs då). Behöver tajmas med juniorlaget. Vårt
starka önskemål är söndagar kl 17 för A-laget.
Beslut: Per, Fredrik E och Mattias planerar in ett möte för att prata igenom spelarläget och hur
juniorer/seniorer skall fungera i vinter.
Ungdomslagen
Vi fick inga fler istider i ishallen. I övrigt inget nytt.
LOK (Lokalt aktivitetsstöd) – allt skall vara registrerat till 25/8.
Beslut: OK att ta istider i Skara för ungdomslagen om det blir aktuellt.
Profilkläder och utrustning
Fredrik E undersökt behov hos oss och frågat runt om utrustning. Presenterade förslag på ett
samarbetsavtal bandyutrustning, ex. mössa med tryck (fyra sponsorer) kostar 50:-. Blir en
visningskväll i klubblokalen på kvällen onsdag 7 september.
Beslut: Fredrik går vidare med ett mer detaljerat förslag
Övriga frågor
Vi siktar på att nyttja Idrott-On-line även för medlemsregistret och registrera att de betalat.
Rollfördelning styrelsen under detta året (påbörjad):
Namn

Huvudområde

Ej fördelade

Arne
Christer
Arvid
Jonas

Isbanan; multihallprojektet, Arbetsledare vaktmästare
Isbanan; Curling; Isbanekassan, Nyckelansvarig
Ungdomsansvarig
A-lag (?), ta med Mattias vid behov

Claes
Per
Anna
Fredrik E
Magnus
Ann-Sofi

Ungdomssektionen
Sportgrupp A-lag
Marknadsföring; Kafé (kontakter med Therese)
Profilkläder
Ekonomiläget; Materialbudget
Hemsidan (Idrott On line) inkl medl-register; LOK-stöd

Matcharrangemang A-lag
Domaransvarig ungdomsmatcher

Ökade intäkter– uppslag (i budgeten ligger 30.000 i ökade intäkter): Spelaravgifter, lotter, städning,
aktiviter som varje lag bestämmer, städa omklädningsrummen, marknadsföring på allmänhetens
”Var vänlig betala”, Kiosken öppen på allmänhetens åkning på Jullovet - Juldagen, Sälja ”Fria
korvkortet” = fri korv för hela säsongen, korvbiljetter som priser, ta åt oss mer curlingaktiviteter
(förutsätter hjälp till Christer)

Nästa möte: Tisdag 13 september kl 18.00-20

